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  بيئة العمل والتعلم  يف النظم التعليمية اإللكترونية 
  املستخدمة يف التعليم عن بعد
  * مها حممود طلعت مصطفي.د

   مصر-املركز القومى للبحوث
Work and learning environment in electronic education systems 

used in distance learning  
Abstract 
These research aims at applying the old educational theory with 
forming the suitable environment of it in electronic learning 
environment, and establishing the required work environment for 
it. Learning environment was discussed in electronic learning and 
it is examined that the relationship between educational institute 
success and electronic learning work environment is strong. The 
results of the exploratory study seem to indicate the electronic 
learning environment in some of the educational materials to 
effectively support the students in distance learning. 
 
Key words 
Electronic learning,  learning environment, electronic learning 

environment, distance learning, electronic lesson  
 
 

  مقدمة
يف خالل األعوام السابقة فإن التعلم اإللكتروين أصبح من الطرق الشائعة املستخدمة يف التعليم              

صاً التعليم عن بعد، وقد حتسنت العديد من الربامج التدريسية نتيجة تطبيـق أدوات              وخصو
نظراً للتغيريات التكنولوجية احلادثة يف الوقت احلايل يف جمال التعلـيم           التعليم اإللكتروين ا، و   

  :البد من العمل علي
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TP منهالالستفادةوضع خطط وآليات لتطويع بيئة العمل  -1

1
PT يف خدمة التعلم 

  .اإللكتروين
 تتكون من ثالثة عناصـر      واليت اإللكتروينيئة بيئة العمل املالئمة والالزمة للتعليم        -2

 : وهىاإللكتروينأساسية تشكل منظومة التعلم 
  .لتعلم الذاتىاملتعلم والذي يعتمد علي ا -
 . حياول التفاعل املباشر مع الطالبوالذياملعلم  -
 . تسعى إيل حتقيق العناية املستمرة للمتعلمنيواليتاملؤسسة التعليمية  -
  .اإللكتروينيئة بيئة التعلم من خالل التعليم  -3
 تشمل حتديد املواد التعليميـة      واليت اإللكتروينحتديد منهجية العمل يف ظل التعلم        -4

 . تقدميهاوطريقة
  :أهداف البحث

 .اإللكتروينالتعرف علي بيئة العمل والتعلم املستخدمة يف التعليم  -1
  .التعرف علي أساليب القيام بالتعليم عن بعد يف ظل نظام تكنولوجيا املعلومات -2
  . عن بعداإللكتروينالتعرف علي طرق زيادة كفاءة املؤسسة التعليمية من خالل التعليم  -3
 .  يف املؤسسات التعليمية املختلفةاإللكتروينت بناء نظام التعليم التعرف علي أساسيا -4

  فروض البحث
 ال توجد عالقة معنوية بني يئة بيئة التعلم املناسـبة للطـالب يف التعلـيم                : الفرض األول 

    وبني كفاءة املؤسسة التعليمية التخيليةاإللكتروين
ـ  لإلدارينيئة العمل   ال توجد عالقة معنوية بني يئة بي      :الفرض الثاين     يف التعلـيم    ني واملعلم
  . وبني كفاءة املؤسسة التعليمية التخيليةاإللكتروين

 للبحث عـن طريـق      النظرياعتمد يف إعداد الدراسة علي تكوين اإلطار         :منهج البحث   
اإلطالع علي املراجع والدوريات العربية واألجنبية  واملتعلقة مبوضوع البحث، وكذلك القيام            

 اآلراء اليت حتدثت عن موضوع املنظمات املعتمدة علي الكمبيوتر أو يف موضوع دور              بتحليل
  .تكنولوجيا املعلومات التعليمية يف دعم املنظمات

 يف دروس إلكترونية ببعض اجلامعات اخلاصة       نيمت دراسة عينة من املشارك     :أسلوب الدراسة 
، وقد أتاحت الطريقة    اإللكتروينعليم  مبصر للتعرف علي مدي مالئمة بيئة التعلم والعمل يف الت         

 إلكترونياً مع اموعة ومع الباحـث       االتصال املستخدمة للطالب املشاركني يف عينة البحث     
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 عن تطـوير    واجتاهام مإدراكا   كوسيط جلمع البيانات ملشاركة      إلكتروين نص   واستخدام
  :ت التعليمية اإللكترونية من خالل اإللكترونية، ومت دراسة سلوك األفراد جتاه البيئاالنعمبيئة 

 مرتني للمقارنة بني إجابات     استقصاءقبل الدراسة، مت عمل     : املقابالت الشخصية  -1
 والـيت   االستقـصاء  استمارةالطالب  يف املرتني للتعرف عل مدي ثبات اإلجابة علي أسئلة            

وبـني بيئـة    الوسائل اإللكترونية    استخدامدف للتعرف علي العالقة بني جناح الدرس يف         
، ومت مجع املالحظات من جانـب الطـالب مث إعطـاء       اإللكتروينالتعليم والعمل يف التعليم     

  . ومعتقدام يف جمموعة التعلم اإللكترونيةواجتاهام عن خربات التعليم، انتكاسام
ضم البحث جمموعات من الطالب سواء يف مرحلة الدراسـة          : طرق مجع البيانات   -2

الدراسات العليا ومت إنشاء الدروس اإللكترونية مبساعدة العديد من أعضاء          اجلامعية أو مرحلة    
، ومت  اإللكتـروين هيئة التدريس باجلامعة ومتابعتهم إلكترونياً أثناء الدراسة عن طريق الربيد           

 مواقـع   واقتراحعمل العديد من املؤمترات اإللكترونية للمناقشات ما بني الطالب وأستاذهم،           
 علي الطالب   االستقصاء استمارةجودة علي صفحات اإلنترنت، مت توزيع       للدخول عليها مو  

 وتقييمهم  اإللكتروين من دراسة الدرس     انتهائهمومجع البيانات من خالل حتليل إجابام بعد        
 .إلكترونياً

بعد أن مت مجع البيانات و ترميزها، مت حتليـل البيانـات اخلاصـة              :حتليل البيانات  -3
 ملعرفة العالقة بني متغريات الدراسة حىت ميكن        اإلحصائيمج التحليل    برنا واستخدامبالدراسة  

  .  حتليل فروض البحث
ميكن بيان منهجية العمـل يف      :  طبقاً لعدد املتعلمني   اإللكتروينمنهجية العمل يف ظل التعلم      

  :التايل طبقاً لعدد املتعلمني يف اجلدول اإللكتروينظل التعلم 
  .عمل يف ظل التعلم اإللكتروين طبقاً لعدد املتعلمنييوضح منهجية ال) 1(جدول رقم 

  االستفسار  األنشطة  املستفيد  املرحلة  مسلسل
  ماذا تريد؟  التحرى  فرد  األويل  1
  ما الذي تراه؟  التفكري  زوجى وفردي  الثانية  2
كيف ميكن أن تكون املادة   التنظيم  عمل زوجى  الثالثة  3

 الحتياجاتالتعليمية مطابقة 
  املتعلم؟

 مجــاعيعمــل   الرابعة  4
  حمدود

اادالت 
 واملناقشات

من الذي تعمل معـه؟ وكيـف       
  حتصل علي معلومات إضافية؟

  ما هى األمور املهمة؟  النقد  عمل مجاعى  اخلامسة  5
 ما هو رد الفعل الذي جيب عمله؟  التأثري  عدد غري حمدود  السادسة   6
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تعليم فـردة أو    (  مثل   االجتماعييكل  عند عمل هذا النموذج البد من حتديد أمهية وضع اهل         
TPفهناك أيضاً أولويات أساسية للتعلم)  أو عدد غري حمدودمجاعي أو زوجي

2
PTمثل :  

  .املعرفة -1
 .املهارات -2
 .االجتاهات -3
 .االنعكاسات -4

من خالل حتليـل املوقـف   : التعلم طبقاً لطرق التعلم املبين علي حل املشكالت يف العمل     
تعلم طبقاً موعات حل مشكالت العمل يتم حتليل موقع الـتعلم           لنظم التعليم املبنية علي ال    

  :لكل أداة كما يلي
  : يغطى ثالثة أقسام وهىوالذيالتقييم للتجربة واملبين علي منوذج التعلم املشارك  -1
  ).خصائص مهمة املشكلة(بيئة التعلم  -
 ).التفاعل بني اخلصائص( سلوك التعلم  -
 ) لتعليم لتفسري املشكلةبيئة تطوير طريقة ا( آليات التعلم  -
ميكن للطالب من خالل أسلوب التعلم طبقاً لطريقة حل املشكالت تشكيل أمـور           -2

 يريدون  الذي تتم يف جمموعات إلكترونياً وحتديد ما        اليت الذهينالتعلم بعد مناقشات العصف     
  .تعلمه

وحتديـد  ميكن للمعلمني طبقاً هلذه الطريقة تشكيل أمور التعلم النظرية والتطبيقية،            -3
املواد التعليمية الواجب توفريها للطالب، وكذلك حتديد األسئلة اليت ميكن أن يسأهلا التالميذ             

 .وكيفية اإلجابة عليها من خالل البحث الذي يقومون به من خالل اإلنترنت
 .حتديد التفاعالت اليت تعمم أمور التعلم،وحتديد عدد التفاعالت ا -4
 .عاجلة املعلومات، وحتديد جودة هذه التفاعالتحتديد أعلي مستويات مطلوبة مل -5
حتديد أمور التعلم التطبيقية اليت تستخدم عدد أكرب من التفاعالت ومستويات عالية             -6

   .من معاجلة املعلومات
  

عند القيام بتصميم بيئة التعلم التخيلية يف الـتعلم         :  اإللكتروين التصميم يف التعلم     اعتبارات
قيق أهداف املؤسسة التعليمية الرئيسية والفرعية، ولضمان حتقيـق          جيب مراعاة حت   اإللكتروين

 لتصميم بيئة العمل يف املؤسسة التعليمية التخيلية واليت ميكـن     مرجعيذلك ميكن عمل منوذج     
  :تقسيمها إيل أربعة مكونات رئيسية هلا أربعة أهداف خمتلفة كما يلي
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تاحة وتقدير تكلفتـها وكيفيـة       الدروس التعليمية امل   استعراض ويتم فيها    :اإلدارة )1
  . الطالب ا وكيفية التسويق هلاالتحاق

 وتعين أهدافها القيام باملراجعة األكادميية للطـالب وضـمان          :املؤسسة التعليمية  )2
 .توصيل املعلومات للطالب املنتفعني بنجاح

 جيب عليهم تنفيذ التعليمات املطلوبة منهم والدخول يف :الطالب املنتفعني )3
 .ت والتفاعالت من خالل الفصل الدراسي التخيلياملناقشا

 وتتضمن قواعد البيانات وملفات الفيديو والصوت، واحملاضرات ووسائط         :املوارد )4
 :توصيل الدروس اإللكترونية مثل

  .املناقشات عرب الربيد اإللكتروين -
 .الصفحات التعليمية علي اإلنترنت -
 .احملاضرات علي ملفات فيديو أو صوت -
 .ثحجرات التحد -
 .الكتب اإللكترونية -
 .املؤمترات اإللكترونية -

  : من اخلدمات السابقة وتوظيفها يفاالستفادةحيث ميكن للطالب 
  .دعم عالقتهم باملؤسسة التعليمية -1
 .احلصول علي املنتجات الرقمية املتاحة -2
 .احلصول علي األدوات والتطبيقات املستخدمة يف تقدمي تلك اخلدمات -3
  

 األساسي يف اتمع التخيلي هو أن كل اخلدمات االفتراض: رقميةنظم توصيل املنتجات ال
 نظم توصيل خاصة عرب الشبكات، فطبقاً للتقدمات باستخدامالتعليمية يتم تقدميها عن بعد 

 وتكنولوجيا الشبكات واإلنترنت، هناك العديد من التكنولوجيات االتصاالتيف نظم 
ترنت، واليت مازالت تعترب عامل حمدد لكل اجلديدة اليت أصبحت متاحة خالل شبكة اإلن

التالميذ للحصول علي مصادر املعلومات املتاحة، ومع ذلك فمازالت الطرق التقليدية يف 
توصيل املعلومات كالفاكس والتليفون مازالت مستخدمة اآلن، ولكن هناك العديد من 

ني لإلنترنت يف التكنولوجيات املستخدمة واليت أصبحت متاحة ما بني هؤالء املستخدم
  .أغراض التعليم واألعمال داخل املرتل
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يتم تبادل املعلومات مـا بـني املعلـم         يف الفصل الدراسي التقليدي     : األدوات املستخدمة 
وتالميذه أو ما بني التالميذ وبعضهم أو ما بني التالميذ ومعلمهم، ويتم تبادل املعلومات بينهم          

 مباشرة ما بني املعلم وتالميذه يف الفصل الدراسي         تفاالتصاالمباشرة ووجهاً لوجه، ولذلك     
  .التقليدي

أما بالنسبة للفصل الدراسي التخيلي فاملعلومات البد أن يتم تبادهلا عن بعد، وعلـي ذلـك                
 دوراً هاماً كوسيط لتوصيل املواد التعليمية ما بني أعضاء الفصل           االتصاالتتلعب تكنولوجيا   

مهم يف مواقع خمتلفة وال ميكنهم مساع أو رؤيـة بعـضهم            الدراسي التخيلي، فالطالب ومعل   
 مثل الفيديو واألوديو وشرائط     االتصاالتالبعض وجهاُ لوجه، ويف مقابل ذلك تقوم وسائط         

 اإلنترنـت  التحدث والتطبيقات الفورية علي      تاإللكتروين وحجرا  والربيد   الصويتالتسجيل  
ريق اإلنترنت من خالل خدمات الدعم       حىت ميكن تقدمي املعلومات عن ط      االتصاالتتسهيل  

 إيل التالميذ املتواجدين يف أماكن بعيـدة  االتصاالتاليت جيب توفريها عرب العديد من وسائط       
صورة دروس إلكترونية    ويف املؤسسة التعليمية التخيلية حيث يتم تقدمي احملتويات التعليمية يف         

 وتتوافر يف النظم غري املتزامنـة       ومناقشات وعمليات ومستندات من خالل نظم غري متزامنة       
  :املزايا التالية

  . حث ميكن للطالب الدخول للمواد التعليمية يف أي وقت ويف أي مكان:املرونة -1
 الـرأي  حيث يتم تزويد وقت كايف للطالب حىت ميكنهم إعطـاء            :الوقت الكايف  -2

فكـار  املنعكس، حيث يتم السماح للمتعلم دراسة الدرس يف وقت كـايف للـتفكري يف األ              
 .ومراجعة املراجع املتاحة عن موضوع الدراسة

 والذي يعطى للطالب الفرصة للتكامل يف األفكار الـيت مت           :التعليم طبقاً للمواقف   -3
 .مناقشتها يف الدرس مع العاملني فة الوظائف املتعلقة باملوضوع

 فمعظم النصوص غري املتزامنة تتطلب تكلفة منخفضة  أقل بكـثري            :تقليل التكلفة  -4
 .ن الفصول الدراسية العاديةع

وبالرغم من ذلك فالتعليم املتزامن من خالل الفصول الدراسية التقليدية يعطى العديـد مـن               
  :املزايا نذكر منها

 الطاقات اإلبداعية من التالميذ استخراجحيث يكون تركيز املعلم عل : التحفيز -1
  .يوتشجيعهم علي التجاوب مع اجلماعة يف الفصل الدراسي التقليد

 .واحلضور والتفاعل أثناء احملاضرة أو الدرس: احلقيقيالتفاعل أثناء الوقت  -2
 . واليت تتيح تغذية عكسية عن األفكار والدعم مباشرة:التغذية العكسية اجليدة -3
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  .  واليت تشجع الطالب علي احملافظة متابعة املواد التعليمية:املنتظمة االجتماعات -4

  تروينالعوامل البيئية يف التعلم اإللك

 االقتصادية علي العمل علي التفاعل مع البيئة ةالتعليميالنظرة احلالية حتث املؤسسات 
 فعالة من خالل شبكات الكمبيوتر مع اتصاالت احمليطة ا، وهذا يتطلب واالجتماعية

 من اخلدمات التعليمية املقدمة من املؤسسات التعليمية لالستفادةالعمالء الذين يسعون 
أن جيدوا احلاجات اليت حيتاجها األفراد عند التعلم واحلصول علي مهارات علمية املختلفة، و

 من نقل االستفادةومهنية متخصصة، ولكن ميكن أيضاً تلبية الطلبات جلهات اإلنتاج علي 
  .املعرفة والتكنولوجيا من خالل تعليم الدارسني املهارات العملية اجلديدة

ة لكل هذه احلاجات سواء من احلاجات للعاملني  بطريقة مناسباالستجابةوحىت ميكن 
باملؤسسة التعليمية وحاجات الطالب البد علي املؤسسات  التعليمية أن تنشئ هياكل جديدة 
إلدارة عملية التعاون بني املؤسسة التعليمية وجهات اإلنتاج املختلفة اليت حتيط باملؤسسة 

 احمليطة ا سواء ةالبيئيت تتفاعل جيداً مع التعليمية، فن املعروف أن املؤسسات التعليمية ال
 تعترب من أفضل اجلامعات وعلي ذلك ميكنها جذب املزيد من الطالب، اإلقليميةاحمللية أو 

وأيضاً العوائد بسرعة وحىت ميكن الدخول يف ذلك التفاعل من خالل الدروس اإللكترونية أو 
ات التعليمية من خالل التعليم اإللكتروين، حىت الدورات التدريبية املتاحة اليت تقدمها املؤسس

وغالباً ما يتم تقدميه من خالل موظفني أو أعضاء هيئة  ،مستهدفةوالذي يتم توفريه موعات 
تدريس يف املؤسسة التعليمية ويتم تبين اإلستراتيجية اليت تعين بناء املؤسسة التعليمية وتتضمن 

  :ما يلي
  .يمية وجهات اإلنتاجأشكال التعاون بني املؤسسة التعل -1
 .جماالت نقل التكنولوجيا أو املعرفة من املؤسسات التعليمية جلهات اإلنتاج -2
، والـيت   واالجتماعيـة  االقتصاديةاإلجراءات واحلدود اليت تفي مبتطلبات ااالت        -3

 .ميكن توفريها من خالل املؤسسات التعليمية
 الدرس املـراد    اختيارالب  تضمني مفاهيم خمتلفة للمناهج الدراسية حىت ميكن للط        -4

  .احلصول عليه طبقاً للحاجات البيئية
تتضمن مراحل إنشاء نظام التعلم اإللكتـروين أربعـة           :مراحل إنشاء الدرس اإللكتروين    

  :مراحل هى
  .التصميم -1
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 إنشاء البنية األساسية -2
 .التطوير -3
 .التقييم -4
 .املراجعة -5

  تروين إنشاء نظام التعلم اإللكيوضح مراحل  ) 1( شكل رقم   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

)1(مرحلة 
 التصميم

)2(مرحلة   
إنشاءالبنية 

 األساسية

)3(مرحلة   
 التطوير

)4(مرحلة   
 التقييم

)5(مرحلة   
 املراجعة
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TPاالعتباريف مرحلة التصميم البد من األخذ يف : مرحلة التصميم: أوالً

3
PTما يلي :  

  .أهداف الدرس اإللكتروين -1
 .خصائص املتعلمني أو املتدربني -2
 .احلاجة للدرس اإللكتروين -3
 .خصائص املعلمني أو املدربني -4
 .متطلبات احملتوى -5
 .القيود التقنية -6
يقة الدخول علي الدرس اإللكتروين بالنسبة للمتدرب أو طريقة توصيل الدرس           طر -7

 .إليه إلكترونياً
 أخصائياملراجعة للدرس اإللكتروين املبنية علي النظرية املرجعية اخلاصة باملوجه أو            -8

 .لضمان سري العملية التعليمية و املتعلمني أواملتدربنياحملتوى 
رونية املبنية علي معلومات غري ثابتة، حىت حنـافظ         التحديث املستمر للدروس اإللكت    -9

  .  ومتصلة بالواقعباستمرارعلي املواضيع التعليمية معدلة 
  
 تكنولوجيات شبكات الكمبيوتر يف التعليم عن استخدام: مرحلة إنشاء البنية األساسية: ثانياً

ميهم، فشبكات بعد أصبح له العديد من املعاين للتفاعل إلكترونياً ما بني الطالب ومعل
الكمبيوتر املخصصة للتعلم مصممة أساساً لنشر حمتويات الدرس اإللكتروين، والذي كان 
مطبوعاً علي ورق، وكان يتم إرساله عن طريق الربيد العادي، وأتاحت التكنولوجيا احلديثة 

وحىت ميكن . إرساله اآلن عن طريق الربيد اإللكتروين، أو عن طريق صفحات اإلنترنت
جناح عملية توصيل املعلومات عرب شبكات الكمبيوتر واإلنترنت، البد من زيادة فعالية ضمان 

TPالتوزيع للدروس اإللكترونية من خالل إنشاء البنية األساسية الفعالة لشبكات الكمبيوتر

4
PT اليت 

ترسل عن طريقها الدروس اإللكترونية للطالب، واليت يتوقف عليها إعادة هندسة العملية 
 نفسها، فالبنية األساسية السليمة لبيئة التعليم جيب أن تدعم العمليات باملؤسسة التعليمية

التعليمية، ويتم مراعاة عدم وجود قاعات حماضرات تقليدية أو أساتذة جامعيني أو مكاتب أو 
مكتبات، ولكن يف املقابل يوجد فراغات إلكترونية يتجول بداخلها الباحث عن املعلومة، 

 توظيف أغين للمحتويات العلمية من اليت توفرها املصادر التقليدية، وحىت يتم واليت رمبا توفر
  :إنشاء البنية األساسية اجليدة للتعليم اإللكتروين البد من مراعاة
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 الذي يتم تـوفريه     تعليميالتركيز علي تطوير املهارات واخلربات عن طريق احملتوى          -1
  .للطالب

يت يتم تدريسها إلكترونياً للطالب مـن       تزويد درجات علمية عن طريق الربامج ال       -2
 .خالل املناهج التعليمية املعروفة مسبقاً

 تعليمـي ، وموجهني ومزودي حمتـوى      إداريأن يكون للمؤسسة التعليمية هيكل       -3
 .ومراجعني للمحتوى، وكذلك موثقني له

 .توفري وسائل لتسهيل دخول الطالب للدروس التعليمية -4
 .عمل ببيئة التعليم اإللكترونيةالعمل علي الرقابة علي آليات ال -5
وجود املوجهني واملعلمني واملراجعني للمواد التعليمية، والذين قد يطالبوا بالعديـد            -6

من اخلدمات طبقاً للطلب عليها من تزويد حمتويات تعليمية يتم توزيعها عاملياً علي أن يـتم                
 .توظف تلك املواد التعليمية طبقاً للطلب عليها من جانب جهات الاختبار

وبناء علي املعايري السابقة اليت جيب أن يتم مراعاا يف تصميم البنية األساسية لبيئـة الـتعلم                 
  :اإللكترونية، فإن البنية األساسية البد أن تتكون من

طريقة املشاركة للمعلومات، مبعين كيفية الدخول ملصادر املعلومـات باملؤسـسة            -1
  .التعليمية

 الدروس اإللكترونية، لضمان توصـيل اخلـدمات        نظام الدفع مقابل احلصول علي     -2
 .التعليمية لطالبيها

 .نظام لتصفية املستندات اليت ترى املؤسسة التعليمية أنه ال حاجة إليها -3
 اإلنترنت للتعرف علي األنواع املختلفة من احملتويات        ىنظام لعمل إستقصاءات عل    -4

 .التعليمية املطلوبة من جهات العمل املختلفة
 للبحث عن مزودي حمتويات تعليمية يتم احلصول عليها من نظام متخصص -5

  .    املتخصصني ومراجعتها ونشرها علي الصفحة التعليمية
  
TPعند القيام بعملية التطوير للدرس اإللكتروين: مرحلة التطوير: ثالثاً

5
PTالبد من حتديد ما يلي :  

  .اختيارياهل الدرس اإللكتروين البد أن يكون أساسياً أم  -1
جماالت تعليمية من القاعدة املعرفية ينشئوا ي املعلمني أو املدربني أن البد عل -2

 . تكون متضمنة يف الدرس اإللكتروينأناملشاركة اليت جيب 
 . عليها يتم حتديد أنشطة التعلم الرئيسيةبناءأهداف التعلم الرئيسية واليت  -3
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ين واألنشطة اليت تـتم     وميكن بيان أهداف التعلم يف كل جزئية من املنهج الدراسي اإللكترو          
  :لتحقيق هذا اهلدف

  يوضح أهداف التعلم واألنشطة الالزمة هلا ) 2( جدول رقم 
  األنشطة الالزمة لتحقيقه  هدف التعليم  م
حتديد املفاهيم واألمور األساسية ملوضـوع        1

  الدرس
القيام عروض تعليمية موعة املـتعلمني، وظـرة        

يفية التطبيق  مرجعية ومشاهدة أفالم فيديو توضح ك     
  .لتلك املفاهيم يف احلياة الطبيعية

 املفاهيم  استخدامحتديد املشكالت اليت تعوق       2
  .العلمية أو النظرية يف موضوع الدراسة

  .توفري حماضرات متاحة ومناقشات

وصف للتكنولوجيات املتاحة اليت تدعم حل        3
  املشكلة موضوع الدراسة

العمل  لقصص النجاح من خالل مواقع       استعراض
  .املختلفة

تأمني موضوع الدراسـة مـن املـشكالت          4
  واملخاطر اليت ميكن أن تقابله

تطبيق عملي للمفاهيم النظرية ومتابعة للطالب من       
  .خالل الربيد اإللكتروين

 كيفية  ودراسة يف األعمال الفعلية     االجتاهاتحتديد    حماكاة بيئة العمل   5
  .تطبيق املفاهيم النظرية فيها

  :تعتمد عملية التقييم للدرس اإللكتروين علي عدة عوامل نذكر منها :مرحلة التقييم: رابعاً
الرؤية العكسية للطالب أو املتدربني حيث يتم مراجعة املعاين لتقييمات الطالب أو             -1

 .التالميذ
 رأي، حيث يتم سؤال الطالب عدة أسـئلة         استطالع أو   استقصاء ىالتقييم بناء عل   -2

 و إعطاء نقاط أو درجات عالية أو منخفضة هلم، ترتبط بقيمة الدرس أ
 اإللكتروين بالدرس الذي يقوم املوجـه       سمقارنة الدر عن طريق املقارنة حيث يتم       -3

، وكذلك الدخول علي    االستنتاجاتبتوجيهه مباشرة، ويتم ذلك أيضاً عن طريق تقدمي بعض          
  . شبكة اإلنترنتى متاحة علتتوجيها

  :بد أن تتضمنوالتقييمات من جانب الطالب ال
  .املادة التعليمية -1
 .املعلومات الزائدة أو القليلة عن احلاجة املوجودة يف املادة التعليمية -2
 . إلكترونياًمتابعتهااألعمال العملية وكيفية  -3

  الدخول علي الدرس 
 عند التحدث عن توصيل الدرس إيل االعتبارهناك عدة مظاهر للدرس ميكن أخذها يف 

  :املنتفعني به
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   املعرفة األساسية الشائعة املطلوبة لديهم؟هيما  -1
 املادة طريق محاية امللكية الفكرية ملؤلفات األخصائيني الذين يقومون بإعداد هيما  -2

 التعليمية؟
 سوق العمل أو التوظيف احمللي للمواد التعليمية اليت اعتباراتكيف ميكن مقابلة  -3

  .سيتحصلون عليها
 نخمتصرة عملية التقييم تزويد املقيم بنظرة عامة  أن تتضمن عالضرورييف النهاية، من 
  :املظاهر التالية

  .املعرفة الشائعة املتاحة -1
السوق املتاح يف الوظائف للمؤهلني علمياً باملهارات التقنية اليت يتيحهـا الـدرس              -2

 .اإللكتروين
مراعاة اإلستراتيجيات اإلدارية والسياسات املتعلقة بالدرس باإلضافة إيل التفاصـيل           -3
 .لسابقةا

TPهو طريقة تتيح بناء املعرفة خالل آليات مثل       :التقييم املشارك 

6
PT      املراجعة للمعتقـدات وتغـري 

املفاهيمة ومتابعة اآلراء واملعرفة جتاه موضوع الدرس، والتفسريات الذاتية مما ينتج عنها البناء             
  . املشاركنيىاملشارك للمعرفة املنعكسة عل

 التعاون ى عندما يتم تشجيع الطالب أو التالميذ علمن املعروف أن التقييم يعترب فعاال
ومشاركة األداء مع بعضهم البعض مع مالحظة أنه جيب مراعاة تقليل الرتاعات وإدارة 
املفاوضات اليت تتم خالل الدرس اإللكتروين حىت نصل يف النهاية إيل حل مشترك 

  .للمشكالت التقنية
الطالب التعامل مع املعرفة املختصرة وغري الواضحة   ىففي ااالت األكادميية عموماً جيب عل

 عن التقصياملتاحة عرب املصادر اإللكترونية، ومتابعة املفاهيم الثابتة والرباهني املعروفة وحماولة 
النتائج اليت ميكن عن طريقها تفسري األداء اليت يروا خالل رؤى متعددة بإتاحة التغيريات 

  . الطالب إلكترونياًتنتجهاأساملختلفة واخلالصات اليت 
ويتم التقييم للمواد التعليمية عن طريق عرض مشكالت معينة بأكثر من حل مقبول، وكذلك 

  .أكثر من طريقة مقبولة حىت ميكن الوصول حللول مناسبة
هناك العديد من املواقف اليت يتوقف عليها جناح الدرس اإللكتروين يف الوصـول للتالميـذ               

  :املرغوبة منهابالطريقة السلمية و
  .التعليميالسياق  -1
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 .التصميم ملهمة التعليم -2
 .التقييم واملعتقدات الشخصية للمتلقني -3

وكل من العوامل السابقة تؤثر أفقياً علي بناء املعرفة وحل املشكلة، وحىت ميكن جعل الطالب 
، وعلي قادرة علي التعامل مع هذا النوع من املعرفة، فهناك قليل من املفاوضات تكون مطلوبة

ذلك تعترب املناقشات ما بني الطالب واألخصائيني خالل الربيد اإللكتروين ونشرها علي 
  .اإلنترنت يعترب من العوامل التوجيهية ذات املغذي اليت تؤثر علي جناح الدرس اإللكتروين

ففي خالل املناقشات ميكن للطالب فحص احملتويات، وحتديد املعلومات غري املفهومة، وهذا 
اعد علي إنتاج أنشطة بنائية ميكن من خالهلا إضافة وتفسري وتقييم وتلخيص أو حتويل سيس

 أن هذه األنشطة ميكن أن يتم اقتراحاملعرفة إيل تفهم أفضل ميكن من حل املشكالت، وميكن 
  . كمفردات للتعلم من أجل التقدم، وكذلك تدعم احملاوالت لتوصيلهم بالبناء املعريفاعتبارها

  
يف اادالت املشاركة الفعالة، يـشارك التالميـذ        : املؤثرة علي اجملادالت املشتركة   العوامل  

 املعاين لكل املعلومات املتاحة األخرى، والبد من ضـمان          ىرؤية نفس األمور ويفاوضون عل    
 من  االحتياجات للمعلومات وعدم التعرض للرتاعات أثناء اادالت، أو عدم صلة           االكتمال

و متاح منها، كما جيب أن يتم فحص املعلومات بطريقة فردية حـىت ميكـن               املعلومات مبا ه  
  .الوصول للتتابع املرغوب الوصول إليه

وميكن بيان بعض العوامل املؤثرة علي ااالت املشتركة خالل املؤمترات اإللكترونيـة فيمـا              
  :يلي
لتفهم يف التقييم املشارك يلعب التركيز دوراً هاماً يف التفسري وا: التركيز -1

، فالتالميذ لديهم النية ملواصلة مهمة مشتركة حمددة يتم التركيز عليها، ولذلك لالتصاالت
فالبد من املوافقة علي اهلدف كلي، وأو الوصف حلالة املشكلة احلالية وإحداث حل للمشكلة 

يل  تقلتنتج يفاملتاحة والفشل يف متابعة الرؤية املشتركة حلل املشكالت يف املناقشات اليت 
  .النجاح يف حل املشكلة

حيتاج الطالب لتقييم معلومات اآلخرين لـضمان العـرض          : اجملادالت الضرورية  -2
الشامل للمشكلة أو املهمة أو احملتوى حتت املناقشة، فهناك بنود متعددة ميكـن مناقـشتها،               
 .ومتابعة اادالت اليت ميكن عن طريقها فحص احملتويات، واملالحظات علي موضوع الدرس

من خالل املراجعة النظرية للتقييم من جانب األكـادمييني         : عملية التصميم نفسها   -3
ضمن العملية اخلاصـة    .  ميكن أن يتم تشكيله كعملية مستمرة للمناقشة       األكادمييفإن التقييم   
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 العملية وهياكل   باالفتراضات وتقييم مناقشات مقبولة وحتديد األسباب اليت حتيط          باكتشاف
 .املعرفة

يعترب تقييم املعلومات ضرورياً يف اادلة والتأكيـد        : ظة اجملادالت املشتركة  مالح -4
 الدارس يعتمد علي العديد من العوامل مثل من هم الطالب           باحتياجاتعلي صلة املعلومات    

 نوع املهمة ونوع التوجيـه      هياملشاركني يف املناقشة؟ وما هو دور املعلم أو املدرب؟ أو ما            
 .الوسيط اإللكتروين املستخدم، وما هو التعليمي

 ميكن أن تكون معربة عـن       االتصاالتالنص املتاح خالل    :  بالكمبيوتر االتصاالت -5
 ى فاملناقشة املبنية عل   ،متابعة نظرة عامة علي األسئلة املعقدة، واملشكالت اليت ختضع للمناقشة         

يوتر دوراً هامـاً يف      عرب الكمب  االتصاالتالنقد تعترب ضريرة لتفسري العديد من األمور وتلعب         
اإلضافة إيل املناقشات عرب اإلنترنت، فإن احلوارات يتم        بنقل تلك النصوص عرب الشبكات، ف     

 لتعكس نظرة مبكرة عن املعلومات يف الدورات التدريبية اإللكترونيـة           واستخدامهاتسجيلها  
 .التالية
TPروين للتأكـد مـن    يف هذه املرحلة يتم مراجعة الدرس اإللكت      : مرحلة املراجعة : خامساً

7
PT  أن 

حمتويات الدرس تقدم احملتويات التعليمية اليت يتطلبها التالميذ أو الطالب أو املنتفعني، ودراسة             
 ومتطلبـات   املدخالت واملخرجات التعليمية اليت ميكن أن تنتج من هذا الفـصل الدراسـي            

 من املراجعة   كدوالتأ القبول الالزمة    اختباراتوكذلك عمل    التعديل يف أي نقطة من نقاطه،     
ويف أثناء املراجعـة ميكـن   . الضرورية لكل مكون من مكونات الدرس اإللكتروين ومتطلباته      

توقع وجود بعض املتطلبات اليت مل يتم تعريفها ونتائج أو عوائد من الدورة مل يتم حتقيقهـا                 
  .  حتقيقها عند بدء دورة مراحل إنشاء الدرس اإللكتروينىوبذلك يتم العمل عل

يف ,  اية املراحل اخلمسة السابقة يتم نشر الدرس اإللكتروين وتوزيعه علـى الطـالب             وبعد
  .النهاية يتم إعادة نفس اخلطوات السابقة مرة أخرى، عند إنشاء درس إلكتروين جديد

 الذايتيستهدف التعليم عن بعد إيل إدارة التطوير : Distance learningالتعليم عن بعد 
  :الذايت وتتضمن إدارة التطوير ، املختلفة أو جهات اإلنتاج واخلدماتللعاملني يف املنظمات

  .الذايتالتطوير )1
  .تطوير التعليم املهين وأساليب التدريب)2
  .تطوير الوظيفة) 3
  .جودة التعليم) 4
  .تطوير املنظمة املتعلمة) 5
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  : الفعالة يف دعم التعلم اإللكترويناالتصاالتدور 
تقييم املستخدمني املرتقبني ومالحظتهم للتعرف علي البد من البداية البدء ب -1

  . التعليميةاحتياجام
 . منظمات متقدمة إلنشاء نصوص مالئمة للتوجيه املراد عملهاستخدام -2
 وسائل مساعدة فعالة مثل الصور وملفات الفيديو أو ملفات الصوت اختيار -3

 اقتناعهاملتدرب علي مستخدمني كائنات ذات صلة مبوضوع الدرس حىت تساعد املتعلم أو 
 .بفكرة الدرس

قبل الـشروع يف القيـام بـالتعليم        :  الدور الذي تلعبه وسائل التعليم اإللكترونية      افتراض
TPنية يف العملية التعليمية   رواإللكتروين البد من إ فتراض الدور الذي تلعبه وسائل التعليم اإللكت          

8
PT 

  :كما يلي
  .تفهم طبيعة وتقنية التعلم اإللكتروين -1
 .د خصائص املتعلم أو املتدرب الذي يتعلم إلكترونياًحتدي -2
 .تصميم وتطوير دروس إلكترونية فعالة ملناسبتها مع كل تكنولوجيا جديدة -3
 .التعديل يف إستراتيجيات التعليم لتوصيل الدرس اإللكتروين إلكترونياً عن بعد -4
 .تنظيم املصادر التعليمية يف الشكل املناسب للدراسة املستقلة -5
 .االتصاالت نظم استخدام واملمارسة علي التدرب -6
 .التعامل يف املنظمة، والتخطيط للتعاون وصنع القرار -7
 مستوى هلم علىاإلدراكات  ، وواجتاهامتقييم إجنازات التالميذ أو املتعلمني  -8

 .التعليم اإللكتروين عن بعد
 .التعامل مع حقوق امللكية الفكرية، وحقوق التأليف للدروس اإللكترونية -9

  :وتتضمن تلك األمور: األمور التشغيلية املتعلقة بالتعلم اإللكتروين
  .التخطيط -1
 .التنسيق -2
 .اإلدارة -3
 .االقتصاديات -4

وتطبيقياً البد من األخذ يف . واليت تعترب كلها حيوية لضمان جناح برامج التعلم اإللكتروين
علمني أو املدربني،  األدوار للمدرب أو املعلم واملؤسسة التعليمية والتدريب للماالعتبار
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والتطبيق والتعديل طبقاً للتكنولوجيا اجلديدة، واألمور التشغيلية مثل التسهيالت، والتكاليف، 
  .واجلدولة

يف التعليم التقليدي التفاعل ما بني املدرس وتالميذه يكون مباشراً،          : حماكاة الدرس التقليدي  
TPفيقومون بإعداد دعمهم اخلاص للطالب

9
PTمن خالل :  

  . التعليميةاملواد -1
 .مالحظات احملاضرة -2
 . الدوريةاالختبارات -3
 .التفاعل خالل الفصل الدراسي -4

وعند القيام مبحاكاة ذلك يف التعلم اإللكتروين ال ميكن للمدرس أو املعلم التفاعل مباشرة مع               
  :التالميذ ولكن يتضمن

  .الشركاء يف فريق العمل إلنتاج الدرس اإللكتروين -
 .يميةاملراجعني للمواد التعل -
 .املصممني -
 .املنتجني -
 .الفنيني -
 . برامج الوسائط املتعددةأخصائي -
 .الدروس احمللية -
 .املساعدات -
 .التسهيالت -
  .مزودي اخلدمة -

 عن طريق السماح االستكشافبيئات احملاكاة تعترب من أدوات التعلم الفعالة اليت تشجع 
ن معتادون و املتعلم،ألوضاع األكادمييةيف ا.  معينة ومشاهدة النتائجسمقاييللمتعلمني مبعاجلة 

 متابعة احملاضرات، وحضور املعامل والتفاعل مع التالميذ اآلخرين، أما بالنسبة للتعلم ىعل
اإللكتروين  فإن الفصول الدراسية الفعلية تعترب آلية تدريبية عالية التكلفة، ولذلك يتم حماكاة 

معقدة مبنية علي معادالت ومناذج يقوم  طرق تقييم استخدامالفصول التقليدية عن طريق 
 ، ولكن offline أو بدوا  Online سواء عل شبكة اإلنترنت ،الطالب ا علي الكمبيوتر

بالرغم من ذلك ال ميكن عن طريق هذه الطريقة حماكاة النظم الطبيعية أو الفعلية اليت تتواجد 
ون حمدوداً، ومع ذلك فاحملاكيات يف الواقع العملي، ولذلك فتفاعل املستخدم مع النظام يك



   املستخدمة يف التعليم عن بعد بيئة العمل والتعلم  يف النظم التعليمية اإللكترونية 
  مها حممود طلعت مصطفي.                                                                                  د

 5عدد .                                                                      جملة اقتصاديات مشال إفريقيا
 

287

العملية تعترب مفيدة للطالب باإلضافة للنظم الطبيعية حيث تتيح للطالب إعادة جتميع املواد 
  . احملاكيات غري املتاحة خالل النظم الواقعيةواستكشافالتقنية 

د دراسـة    عن االعتبارهناك العديد من املعايري اليت جيب أخذها يف         : بيئات التعلم اإللكترونية  
العوامل البيئية وتكاملها مع التكنولوجيا املستخدمة حىت ميكـن تكـوين بيئـات الـتعلم               
اإللكترونية، والتأكيد علي بيئات الفصول الدراسية التخيلية يعـين العمـل علـي تكامـل               

ة التكنولوجيا احلديثة املتاحة مع املواد التعليمية أو التوجيهية املستخدمة إلحداث تغيرياً يف بيئ            
  :التعلم، وجيب التأكيد يف بيئات التعلم اإللكترونية علي ما يلي

 التخيلية  لتسهيل الطاقة للفصول الطبيعيحيث يتم تكوين اال : الطبيعياجملال  )1
  .املتاحة يف السياق التخيلي مما يزيد من أداء األفراد

TPالترتيب الداخلي للفصول التخيلية )2

10
PT: وأ الطالب احتياجات البد من دراسة 

 الدراسية لللفصوالدارسني التعليمية مث تقسيمهم إيل جمموعات وتكوين الترتيب الداخلي 
 . كل جمموعةالحتياجاتالتخيلية طبقاً 

TPالبيئة التخيلية )3

11
PT :وتقوية التعليمي توجيه التكنولوجيا حنو اهلدف ىالتركيز عل 

ميذ للدرس  التالانضمامقاعدة التحرك والتنقل بالدرس اإللكتروين، وكذلك تسهيل 
 . معلومات املاد التعليميةومشاركتهم يف

 القوى للقاعدة االستخدام علي التعليميالتأكيد يف احملتوى : التعليمياحملتوى  )4
 يف املستويات التعليمية والثقافية بني املتعلمني االختالفاتالرقمية يف التعليم، ومراعاة 

 .إلكترونياً
 ألدوات االستخدامربني إعادة توزيع البد أن تتيح الشبكات للمتد: الشبكات )5

  .التعامل مع املعلومات من الفصول الدراسية التقليدية إيل الفصول الدراسية التخيلية
التركيز يف التصميم لبيئة التعلم اإللكتروين : التصميم لبيئة التعلم يف التعليم اإللكتروين

TPمبين

12
PTأساسى عل :  

  .التعليمياحملتوى  -1
 .اًطريقة توصيله إلكتروني -2
لي نقاط أصغر وموضوعات فرعية أكثر      عاملوضوعات التعليمية اليت ميكن تقسيمها       -3

 .معين ويتم تعليمها يف الفصل الدراسي التخيلي
  : تشتملفهيوبيئة التعليم اإللكترونية ختدم التغيري لطرق التعليم التقليدية، ولذلك 

  . اموعةاتصالاملشاركات اليت تسهل  -1
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لم مهارات التصميم والنمذجة لدي التالميذ، وكفيفة تطبيقهـا         أدوات البناء اليت تع    -2
 .يف الواقع

 . األمور األكثر تعقيداًىلالنظم اليت تتيح للمتعلمني البداية بالبساطة مث الوصول إ -3
 .احملاكاة اليت تدعم التعلم عن طريق العمل -4
  

ن باملصادفة بل   التصميم للدروس اإللكترونية ال يكو    : تصميم بيئة الفصل الدراسي التخيلي    
 العوامل البيئية احمليطة به، فالعمل من خالل تصميم بيئة التعلم يف الفصل             لدراسة ك البد من   

  : ما يليىالدراسي التخيلي البد أن تشمل عل
  . الطالب التعليميةاحتياجاتحتديد  -1
 . عملية التعلمى الفعال للتكنولوجيا املتاحة مما يشجع الطالب علاالستخدام -2
 . التكنولوجيا تستخدم كأداة لدعم العملية التعليمية وليس أساسهامالحظة أن -3
 جماالت التعلم املالئمة    اختيارمساعدة الطالب من خالل التكنولوجيا احلديثة علي         -4
 .هلم
  

هناك العديد من األسـباب      : تكنولوجيا التعليم اإللكتروين   الستخداماألسباب اليت تدعو    
عليم اإللكتروين من الكمبيوتر واإلنترنت والشبكات، واليت        تكنولوجيا الت  الستخداماليت تدعو   

  :ميكن أن نذكر منها
حيث ميكن التنقل بأجهزة الكمبيوتر احملمولة يف أي مكان واليت يتم : سهولة التنقل -1

  . يف أي وقت يطلبهاسترجاعهاحفظ املواد التعليمية عليها وميكن للطالب 
حت الدروس اإللكترونية أسهل يف حيث أصب:  االستعمالالراحة والسهولة يف  -2

 . من حضور احملاضرات يف الدروس احلقيقيةاالستخدام
هناك تنوع يف املواد التعليمية املتاحة إلكترونياً للطالب مما : اإلستراتيجيالتوظيف  -3

 هلم وتوظيفها يف حيام العملية توظيفاً إستراتيجياً واليت ةأكثرهم مناسب اختياريسهل عليهم 
 .لطرق التقليدية يف التعليمتزودها ا

 احلقيقي خالل الفصل الدراسي استخدامهاالدروس اإللكترونية ميكن : املرونة -4
ن مبتابعة التطبيق العملي للنظريات العلمية داخل الفصل ون أو املدربوحيث يقوم املعلم

 .الدراسي وتصويب أخطاء الدارسني علي الفور واملتابعة املباشرة هلم
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 الكامل لدي الطالب عن مشاهدم تطبيق       االقتناعفيديو  ال ملفات   تزود: االقتناع -5
 .النظريات العلمية يف الواقع

تبسيط املواد التعليمية من خالل الدروس اإللكترونية يتيح للطالب : البساطة -6
 .واملتعلمني التركيز علي التعلم بصورة أكثر

  . التعليمية التقليديةتعين الدروس اإللكترونية أقل تكلفة عن الطرق: قلة التكلفة -7

  الدراسة امليدانية

 وتوزيعهـا علـي     استقصاء استمارةحىت ميكن إثبات فروض البحث وحتقيق أهدافه مت عمل          
  .الطالب باجلامعات اخلاصة مبصر
تطلب البحث تصميم استمارة استقصاء موجهة للطـالب        : تصميم استمارات االستقصاء  

حصائياً وكذلك حتقيق أهداف البحث والتوصل       الختبار الفروض إ   كاخلاصة وذل باجلامعات  
  . ملزايا وعيوب ومقترحا لعالج عيوب التعليم اإللكتروين

  
يتكون جمتمع البحث من املؤسسات التعليمية اخلاصة : جمتمع الدراسة وطريقة اختيار العينة

يف مصر، واليت تستخدم التعليم اإللكتروين يف بعض املقررات اليت يتم تدريسها عن 
د،ونظراً لكرب حجم اتمع وهو جمتمع اجلامعات او املؤسسات التعليمية يف التعليم العايل بع

 عينة ى فقد مت استخدام أسلوب العينات العشوائية، وقد مت احلصول عل،اخلاصة بكافة أنواعها
عشوائية من الطالب املستخدمني للدروس اإللكترونية عن بعد يف فترة الفصل الدراسي 

 يف الدراسة بعد اية الدراسة الصيفية وبداية العام وانتظامهمذلك بعد عودم  و،الصيفي
 استمارة استقصاء 100 ومت توزيع ،الدراسي اجلديد، وذلك حىت تكون ممثلة تمع الدراسة

 طالب فقط، وقد كان تصنيف الطالب يف  49 الطالب ولكن مل يرد منهم عليها إال ىعل
 : من الطالب كما يليالعينة اليت مت اختيارها

  
  :اجلنسمن حيث 

  النسبة املئوية  العدد  النوع
  59  29  ذكر
  41  20  أنثى
  100  49  اجملموع
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  :من حيث نوع الدراسة

  نوع الدراسة
  النسبة املئوية  العدد

قبل التخرج 
  اجلامعي

38  77  

  23  11  دراسات عليا
  0  -  أخرى
  100  49  اجملموع

  
   الفروضاختبار

ال توجد عالقة معنوية بني يئة بيئة التعلم املناسبة للطالب يف التعليم  :الفرض األول 
  .اإللكتروين  وبني كفاءة املؤسسة التعليمية التخيلية

ال توجد عالقة معنوية بني يئة بيئة التعلم املناسبة للطالب يف التعليم : فرض العدم
  اإللكتروين  وبني كفاءة املؤسسة التعليمية التخيلية

توجد عالقة معنوية بني يئة بيئة التعلم املناسبة للطالب يف التعليم اإللكتروين : رض البديلالف
  .وبني كفاءة املؤسسة التعليمية التخيلية

 لدراسة العالقة بني املتغريين كما الثنائي االرتباطوالختبار هذا الفرض مت استخدام معامل 
  :يلي

  .اسبة للطالب يف التعليم اإللكتروينيئة بيئة التعلم املن: املتغري األول
   كفاءة املؤسسة التعليمية التخيلية:املتغري الثاين

 املمثلني لعينة االستقصاء استمارةبعد أن مت تفريغ إجابات الطالب يف  ومت اختبار الفرض 
 spss اإلحصائيالبحث، مث مت حتليل البيانات يف اجلدول باستخدام برنامج التشغيل 

/PC11.5املعلمية والالمعلمية االرتباط معامالت باستخدام، %1رجة معنوية ، وبد 
وكانت نتيجة االختبار معنوية، مبعين رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل، وكانت نتيجة 

  : كما يلي حتليل العالقة بني املتغري األول والثاين
ية   عند مستوى معنو0.954 بريسون والذي يساوى ارتباط معامل استخداممت  -1

 . حدوث خطأ يساوى صفراحتمال   مبعين أن 0.000 مبعنوية 0.01
 عند مستوى معنوية  0.773 كندال والذي يساوى ارتباط معامل استخداممت  -2

  . حدوث خطأ يساوى صفراحتمال   مبعين أن 0.000 مبعنوية 0.01
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  عند مستوى معنوية  0.907 سبريمان والذي يساوى ارتباط معامل استخداممت  -3
 .  حدوث خطأ يساوى صفراحتمال مبعين أن 0.000 مبعنوية0.01

 بريسون و ارتباططبقاً ملعامل   % 95.4مما يعين أنه توجد عالقة بني املتغريين تساوى 
 سبريمان وهذه العالقة ارتباططبقاً ملعامل %  90.7 كندال و ارتباططبقاً ملعامل % 77.3

ميكن % 1عالقة معنوية ألن معنويتها أقل من  موجب، وهى تعترب االرتباططردية ألن معامل 
  .األخذ ا

  .ولذلك نقبل الفرض البديل ونرفض فرض العدم
  

ـ  لإلدارينيال توجد عالقة معنوية بني يئة بيئة العمل         :الفرض الثاين     يف التعلـيم    ني واملعلم
  .اإللكتروين وبني كفاءة املؤسسة التعليمية التخيلية

ـ  لإلداريـني معنوية بني يئة بيئة العمل      ال توجد عالقة     :فرض العدم   يف التعلـيم    ني واملعلم
  اإللكتروين وبني كفاءة املؤسسة التعليمية التخيلية

ـ  لإلداريـني توجد عالقة معنوية بني يئة بيئة العمل         :الفرض البديل   يف التعلـيم    ني واملعلم
  اإللكتروين وبني كفاءة املؤسسة التعليمية التخيلية

 لدراسة العالقة بني املتغريين كمـا       الثنائي االرتباطفرض مت استخدام معامل     والختبار هذا ال  
  :يلي

  . يف التعليم اإللكتروينني واملعلملإلدارينييئة بيئة العمل  :املتغري األول
   كفاءة املؤسسة التعليمية التخيلية:املتغري الثاين

 املمثلني لعينة االستقصاء ةاستماربعد أن مت تفريغ إجابات الطالب يف ومت اختبار الفرض 
 spss اإلحصائيالبحث، مث مت حتليل البيانات يف اجلدول باستخدام برنامج التشغيل 

/PC11.5 املعلمية والالمعلمية االرتباط معامالت باستخدام، %1، وبدرجة معنوية 
وكانت نتيجة االختبار معنوية، مبعين رفض الفرض العدم وقبول الفرض البديل، وكانت 

  : كما يلي يجة حتليل العالقة بني املتغري األول والثايننت
 عند مستوى معنوية  0.959 بريسون والذي يساوى ارتباط معامل استخداممت  -4

 . حدوث خطأ يساوى صفراحتمال   مبعين أن 0.000 مبعنوية 0.01
 عند مستوى معنوية  0.787 كندال والذي يساوى ارتباط معامل استخداممت  -5

  . حدوث خطأ يساوى صفراحتمال   مبعين أن 0.000  مبعنوية0.01



   املستخدمة يف التعليم عن بعد بيئة العمل والتعلم  يف النظم التعليمية اإللكترونية 
  مها حممود طلعت مصطفي.                                                                                  د

 5عدد .                                                                      جملة اقتصاديات مشال إفريقيا
 

292

  عند مستوى معنوية  0.913 سبريمان والذي يساوى ارتباط معامل استخداممت  -6
 .  حدوث خطأ يساوى صفراحتمال مبعين أن 0.000 مبعنوية0.01

 بريسون و ارتباططبقاً ملعامل   % 95.9مما يعين أنه توجد عالقة بني املتغريين تساوى 
 سبريمان وهذه العالقة ارتباططبقاً ملعامل %  91.3 كندال و ارتباط طبقاً ملعامل  78.7%

مبعين % 1 موجب، وهى تعترب عالقة معنوية ألن معنويتها أقل من االرتباططردية ألن معامل 
  .أنه ميكن األخذ ا

  .ولذلك نقبل الفرض البديل ونرفض فرض العدم
 االستقصاء استمارةو مجع إجابات األسئلة املفتوحة يف       كما تبني من خالل الدراسة امليدانية       

  :مايلي
جدول يبني املزايا اليت يوفرها التعليم اإللكتروين للمؤسسة التعليمية وتكرار اإلجابة يف السؤال املفتوح 

TPيف استمارة االستقصاء) 1(رقم 

1
PT  

 التكرار  امليزة  م
  13  . الفصول الدراسية التخيليةإعطاء خربات إجيابية من خالل املناقشات اليت تتم يف  1
  10  . متاح للطالب املنتفعني باإلضافة للتعليم التقليدياختياريعترب التعليم اإللكتروين   2
يتيح التعليم اإللكتروين للطالب القدرة علي اإلجابة علي األسئلة اليت يتم سؤاهلا              3

  .يف الفصل التقليدي بدون خوف
8  

للطالب القدرة علي احلصول علي تفسريات أكثر عـن         يتيح التعليم اإللكتروين      4
  .املوضوعات التقنية اليت يقوم بتدريسها املعلم

6  

يتيح التعليم اإللكتروين للطالب الثقة بالنفس نتيجة التزود مبعلومات أكثر عن   5
  .موضوعات الدراسة ومناقشتها مع زمالئهم

3  

عون للتعامل مع أساليب التعلـيم  تفيد طرق التعليم اإللكترونية الطالب الذين يس     6
  . املتعددة وتلقى املعلومات من أكثر من مصدر

1  

يتيح التعليم اإللكتروين حتسني أداء الطالب من خالل زيادة املتابعة هلم إلكترونياً              7
  .وتوفري املواد التعليمية هلم فة صورة إلكترونية

1  

  1  .علومات العلمية بيسر وسهولةيتيح التعليم اإللكتروين إمكانية التوصل إيل امل  8
أن التحديات اليت كما تبني من خالل الدراسة امليدانية ومن خالل حصر األسئلة املفتوحة 

  : ما يليميكن أن تقابل املؤسسة التعليمية من البيئة اخلارجية
 
 
 
 

                                                           
TP

1
PT باستمارة االستقصاء) 1( من خالل اإلجابات علي السؤال املفتوح رقم  
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TPجدول يبني التحديات اليت ميكن أن تقابل املؤسسة التعليمية من البيئة اخلارجية

 
PTر اإلجابة يف وتكرا

TPيف استمارة االستقصاء) 2(السؤال املفتوح رقم 

2
PT  

  التكرار  التحدي  م
  11  . صعوبة تنظيم عملية تلقى الطالب للدرس اإللكتروين عن بعد  1
  9  .عدم حتديد اإلستراتيجيات املستخدمة يف التعليم اإللكتروين بوضوح  2
  8  .ين وتوصيله للطالباحلاجة لوجود نظام جيد لتجميع منهج الدرس اإللكترو  3
  6  .صعوبة متابعة اجلداول الدراسية  4
  3  .وجود مشكالت يف متابعة الواجب املرتيل  5
    . بيئة التعليم اإللكترونية علي املوقف الفردي للطالب جتاه التعلماعتماد  6
قد حيتاج النظام املستخدم لتزويد الطالب باملساعدة يف البداية للتعـرف علـي               7

  . أدوات التعلم اإللكترونيةتخداماسطريقة 
2  

حتتاج لإلشراف من جانب املتخصصني علي الطالب للتعرف علي ما حيصلون             8
  .  عليه الطالب من معلومات من خالل اإلنترنت

1  

  1  .وجود العديد من مصادر املعلومات علي اإلنترنت اليت ال ميكن الثقة فيها  9
  1  لفعلية لتطبيق البحث صعوبة التعامل مع مهارات الرؤية ا  10
 املكتوب التعليميوجود ظروف تسبب الصعوبة يف قراءة أو تفهم النص   11

  .واملعروض إلكترونياً
1  

    
اإلجراءات كما تبني من خالل الدراسة امليدانية ومن خالل حصر األسئلة املفتوحة أن من 

 ما  بيئة التعليم اإللكتروينىوالسياسات اليت جيب أن تتبعها املؤسسة التعليمية  للمحافظة عل
  :يلي

 جدول يبني اإلجراءات والسياسات اليت جيب أن تتبعها املؤسسة التعليمية  للمحافظة
TP علي بيئة التعليم اإللكتروين

 
PTTP

3
PT  

 التكرار  اإلجراء  م
مراعاة أن تكون املعلومات املتاحة يف اإلنترنت كافية للرد علي كافة تـساؤالت               1

  .سةالطالب عن موضوع الدرا
9  

العمل علي زيادة فرص التوعية الكافية للباحثني للتعرف علي كل ما هو جديد يف   2
  .جمال التعليم باإلنترنت

7  

أن يتم التعليم بناء علي اإلنترنت حتت إشراف متخصصني يف جمـال موضـوع                3
  .الدراسة

7  

 بدايـة   التفرقة بني املعلومات األساسية اليت جيب علي كافة الطالب معرفتها يف            4
  .الدرس واملعلومات املتخصصة اليت م جمموعات معينة من الطالب

3  

مراعاة أن تكون املعلومات الوصفية سهلة وبسيطة عند قراءا حىت ميكن للطالب              5
  .ختيل ما يصفه املعلم

2  

  1  .أن يتم تقسيم املوضوعات احملددة بدقة حىت ال يتعرض الطالب لعدم الفهم  6
  1  . للدروس اإللكترونيةاالستخداملة يف مراعاة السهو  7

                                                           
TP

2
PT باستمارة االستقصاء) 2( من خالل اإلجابات علي السؤال املفتوح رقم  

TP

3
PTباستمارة االستقصاء) 3(ل املفتوح رقم  من خالل اإلجابات علي السؤا  



   املستخدمة يف التعليم عن بعد بيئة العمل والتعلم  يف النظم التعليمية اإللكترونية 
  مها حممود طلعت مصطفي.                                                                                  د

 5عدد .                                                                      جملة اقتصاديات مشال إفريقيا
 

294

  
من خالل البيانات امعة واحملللة من هذه الدراسة، تـبني أن يئـة البيئـة               : نتائج الدراسة 

املناسبة يف التعليم املشارك إلكترونياً سهل من مهمة تقدمي الدرس يف الصورة املناسبة، ومت بناء               
 كافة اإلمكانيـة اإللكترونيـة      استخدموا والذين   املعرفة لدي العديد من الطالب الدارسني،     

  .املتاحة ومن ضمنها الربيد اإللكتروين واملؤمترات اإللكترونية
 اإللكترونية للدارسني بناء رؤيتهم اخلاصة عن املوضوع االتصاالتكما أتاحت عملية 

علم  يف جمموعات صغرية ، مما سهل من حتقيق عملية التاالتصالالدراسي حيث متكنوا من 
 عايل من املشاركة، وكانت نتائج تقييم الطالب يف اية الفصل الدراسي ىاملشارك خالل مد

 من واالستفادةعالية، واليت تعترب مضمون آخر من املضمونات العامة من تعاون اموعة 
  .املناقشات اليت جرت بينهم عرب اإلنترنت

  التوصيات
ة البد من مراعاة أن يتم عمل خطـة    ب املناس عند القيام بتهيئة بيئة التعليم اإللكتروين      -1

لبناء بيئة التعلم املناسبة، مث دراسة حاالت عملية عن دروس تقليدية ناجحة، مث دراسة األفكار         
اجلديدة يف املواد التعليمية، مث عمل قاعدة بيانات باحملتويات العلمية، ويف النهاية التطبيق لبيئة              

  .التعليم اإللكتروين
نظيم حمتويات الدرس اإللكتروين عند بناء بيئة العمل يف التعليم العمل علي ت -2

 .اإللكتروين
حماولة التغلب علي املشكالت اليت تواجه بناء البنية األساسية للتعليم اإللكتروين من  -3

 .خالل تنظيم قائمة القراءة للمحتويات التعليمية وعمل جداول دراسية للدارسني
 .د التعليمية والتقييم واملتابعة للدارسنيمراعاة سهولة احلصول علي املوا -4
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  املالحق
  )1(ملحق رقم 

 استمارة استقصاء موجهة للطالب باجلامعات اخلاصة 
 العلمي بيانات هذه االستمارة سرية وال تستخدم إال يف أغراض البحث :ملحوظة

  
  [  ]أنثى [  ]                  ذكر:النوع

  [  ]أخرى [  ]       دراسات عليا [  ]    قبل التخرج اجلامعى:  سةنوع الدرا
  

  الرجا رسم دائرة علي الرقم املختار علماً بأن كل رقم يوازى البند املناظر له يف اجلدول التايل
 موافق جداً  موافق  ال أدرى  غري موافق  غري موافق علي اإلطالق

1  2  3  4  5  
  

  ية كفاءة املؤسسة التعليمية التخيل
 5 4 3 2 1  .التخطيط لبيئة التعليم اإللكتروين ضرورى لرفع كفاءة املنظمة ككل-1
 التصميم اجليد لبيئة التعليم اإللكتروين يساعد علي تطـوير اخلدمـة            -2

  .التعليمية
1 2 3 4 5 

 احملافظة علي حقوق امللكية الفكرية وحقوق التأليف للمواد التعليمية          -3
  .ن توافرمها يف احلدمة التعليمية اإللكترونيةمطلبان أساسيان البد م

1 2 3 4 5 

 كفاءة املؤسسة التعليمية ميكن زيادا إذا مت التخطيط اجليـد لبيئـة             -4
  .التعلم اإللكتروين ا

1 2 3 4 5 

 حدوث أي خطأ يف تصميم بيئة الفصل الدراسي التخيلـي يـؤدي             -5
  .لتقليل كفاءة اخلدمة التعليمية

1 2 3 4 5 

حياول املعلمون أن يزيدوا من الكفاءة للخدمة التعليمية مع احملافظـة           -6
  .علي يئة بيئة العمل املناسبة

1 2 3 4 5 

تطبيق التعليم اإللكتروين  له دور أساسي يف تقليل وخفض تكلفـة             -7
  .اإلنتاج للخدمة التعليمية

1 2 3 4 5 

  
  لكتروينيئة بيئة العمل لإلداريون واملعلمون يف التعليم اإل

 التخطيط لتهيئة بيئة التعلم التخيلية املناسبة يعترب أحد املسئوليات -1
  .الضرورية للعاملني يف املؤسسات التعليمية

1 2 3 4 5 

 مراعاة العوامل اإلجتماعية والبيئية هدفان متالزمان من أهداف -2
  .القائمني بتصميم الدرس اإللكتروين

1 2 3 4 5 

تم تفادي حدوث أي خطأ يؤثر علي بيئة التعلم  يتم العمل حبيث ي-3
  .اإللكتروين

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 يساهم اإلداريون واملعلمون يف توقع اخلطأ قبل حدوثه يف جمال -4
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  . تصميم بيئة نظام التعليم اإللكتروين
 يقوم العاملون باملؤسسة التعليمية بإجراء االختبارات الالزمة للدرس -5

  . نشره إلكترونياًاإللكتروين قبل
1 2 3 4 5 

يرغب العاملون باملؤسسة التعليمية باستمرار يف تطوير أساليب ابتكار -6
  .وسائل لتحسني اخلدمة التعليمية مبا يتوافق مع العوامل البيئية

1 2 3 4 5 

يعمل العاملون باملؤسسة التعليمية علي حتسني طرق وأساليب العمل ا مبا -7
  .توافق مع العوامل البيئيةيضمن جناحها يف ال

1 2 3 4 5 

  يئة بيئة التعلم املناسبة للطالب يف التعليم اإللكتروين
التصميم والتطوير لبيئة التعلم اإللكترونية هى األساس الذي تقوم عليه -1

  . النظام التعليمى يف املؤسسة التعليمية
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  .لتكنولوجيا املتقدمة بيئة التعلم تقدم مزايا كاملة للتعامل مع ا-2
 البنية األساسية الطبيعية لبيئة التعلم اإللكترونية تقابل أهداف ورسالة -3

  .املنظمة
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  .هناك متابعة ومالحظة أكثر للطالب عند التعامل إلكترونياً-4
ن العديد من املشكالت اليت تقف أمام التعليم التقليدي ميكن حلها م-5

  .خالل التعليم اإللكتروين
1 2 3 4 5 

 التكامل ما بني الطالب ومعلميهم كانت اخلطوة األويل عند الدخول -6
  يف بيئة التعلم اإللكترونية

1 2 3 4 5 

 ختدم بيئة التعلم اإللكترونية جمموعات األفراد املعلمني بتوجيهات -7
  .ذات طبيعة خاصة لتسهيل عملهم

1 2 3 4 5 

وإنشاء املعلومات وتزويد الطالب مبصادر التعلم حتسن من  مشاركة -8
  .أداء الطالب

1 2 3 4 5 

  
  ما هى املزايا اليت يوفرها التعليم اإللكتروين للمؤسسة التعليمية؟) 1
-  
-  
-  
  ما هى التحديات اليت ميكن أن تقابل املؤسسة التعليمية التخيلية من البيئة اخلارجية؟) 2
-  
-  
-  
-  
  راءات والسياسات اليت جيب أن تتبعها املؤسسة التعليمية  للمحافظة علي بيئة التعليم اإللكتروين؟ما هى اإلج) 3

-  
-  
-  
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